
 

 

  

रिना मित्रा अंतर्गत सिुक्षा विभार्ाच्या नव्या सचिि 

िरिष्ठ आयपीएस अचिकािी रिना मित्रा यांिी र्हृिंत्रालयाच्या अतंर्गत सुिक्षा विभार्ािे सचिि 
म्हणून ननयुक्ती किण्यात आली आहे. एि.के. मसरं्ला हे या िहहनाअखेि ननितृ्त होत असून 
तयांच्या जार्ी मित्रा यांिी ननयुक्ती किण्यात आली आहे. 
 

तया सध्या सीिा सुिक्षा दलाच्या विशषे िहासंिालक आहेत. तया िध्यप्रदेशच्या १९८३ च्या 
तुकडीच्या आयपीएस अचिकािी आहेत.  
 

विदेश सचिि एस. जयशंकि यांना २८ जानेिािी २०१८ पयतं एक िषागिी िुदतिाढ देण्यात आली 
आहे. तयांिा कायगकाळ २८ जानेिािी िोजी संपणाि होता.  
 

आचथगक व्यिहाि विभार्ािे सचिि शक्क्तकांत दास यांनाही ३१ िे २०१७ पयतं तीन िहहनयांिी 
िुदतिाढ देण्यात आली आहे. 
 

 

 

आयआयएि सिुािणा वििेयकाला ितं्रत्रिंडळािी िजंिुी 
कें द्रीय िंत्रत्रिंडळाकडून िंर्ळिािी भाितीय व्यिस्थापन संस्था (आयआयएि) वििेयकातील 
सुिािणांना िंजिुी देण्यात आली.  
 

या नव्या सुिािणांिुळे देशातील आयआयएि संस्थांना िैिाननक हक्क मिळणाि असून या संस्था 
आता स्ित: पदव्या देऊ शकणाि आहेत.  
 

एखाद्या आयआयएि संस्थेकडून अपेक्षक्षत कािचर्िी न झाल्यास आयआयएिच्या र्व्हनगि 
बोडागकडून (बीओजी) उच्ि नयायालयांच्या नयायािीशांद्िािे संिालकांिी िौकशी केली जाऊ 
शकते. या िौकशीअंती र्व्हनगि बोडग संबंचित संिालकाला पदािरून काढू शकते अथिा तयाच्यािि 
काििाई करू शकते.  
 

वििेयकातील सुिारित िसुद्यानुसाि र्व्हनगि बोडागकडून ठिाविक िषांनंति या संस्थांिे 
िूल्यिापन केले जाऊ शकते. कें द्रीय िनुष्यबळ खातयाने रे्ल्याििषी हे वििेयक संसदेत िंजुि 
कििून घेण्यािा प्रयतन होता. िात्र, ििेअभािी हे वििेयक िखडले होते. 
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िार्ीलिषी ऑक्टोबि िहहनयात कें द्रीय िनुष्यबळ विकासिंत्री प्रकाश जािडकेि यांच्या खातयाने 
भाितीय व्यिस्थापन संस्था (आयआयएि) वििेयकात पंतप्रिान कायागलयाने सुिविलेल्या सिग 
सुिािणांना िानयता हदली होती.  
 

 

 

काक्मििी पंडडतांच्या पुनिगसनासाठी सिकािकडून १०० एकि जिीन 

जम्िू-कामिीिच्या खोऱ्यात काक्मििी पंडडतांिे पुनिसगन किण्यासाठी िाज्य सिकािने तब्बल १०० 
एकि जिीन देऊ केली आहे.  
 

१९९० िध्ये दहशतिादािुळे कामिीिििून विस्थावपत झालेल्या काक्मििी पंडडतांना विस्थावपत 
व्हािे लार्ले होते. तयानंति अनेकदा काक्मििी पंडडतांच्या पुनिगसनािा िुद्दा उपक्स्थत किण्यात 
आला होता.  
 

या पामिगभूिीिि सध्या पीडीपी सिकािने कामिीि खोऱ्यातील आठ हठकाणी काक्मििी पंडडतांच्या 
पुनिसगनासाठी जार्ा उपलब्ि करून हदली आहे. िाज्यातील दहा क्जल्हयांिध्ये ही जार्ा 
पसिलेली असल्यािी िाहहती आहे. 
 

या पुनिगसनासाठी आतापयतं ६२ हजाि विस्थावपत कुटंुबांनी सिकािकड ेनोंदणी केली असून 
यापैकी ४० हजाि लोक जम्िू, २० हजाि लोक हदल्ली आणण २ हजाि लोक भािताच्या अनय 
भार्ात िास्तव्याला आहेत.  
 

कें द्राने िाज्य सिकािला सिकािी नोकिीत असलेली काक्मििी पंडडतांसाठीिी सिग पदे भिण्यािे 
आदेश हदले होते. या सहा हजाि जार्ांपैकी १७०० पदे पूिीि भिण्यात आली होती. कें द्राच्या 
आदेशानंति उिगरित ४३०० जार्ांििही भिती किण्यात आली. 
 

 

 

 

 

 

For More Updates Visit 

http://www.mpscacademy.com 

http://www.mpscacademy.com/


 

 

िहािाष्रातील तीन पोलीस अचिकाऱ्यांना िाष्रपती पदक 

िहािाष्र पोलीस दलातील तीन अचिकाऱ्यांना िंर्ळिािी िाष्रपती पदक मिळाल्यािे जाहीि 
किण्यात आले. येतया प्रजासत्ताक हदनाला या अचिकाऱ्यांना िाष्रपती पदक देऊन र्ौिविण्यात 
येणाि आहे. 
 

देशभिातील ८० पोलीस अचिकाऱ्यांना िाष्रपती पदकाने सनिाननत किण्यात येणाि आहे.  

 

िाष्रपती पोलीस पदक विजेतयांिध्ये अनतरिक्त पोलीस िहासंिालक व्ही व्ही लक्ष्िीनािायण, 

ितनाचर्िीिे पोलीस उपअिीक्षक िहादेि र्ािंड ेआणण कोल्हापिूिे सहाय्यक पोलीस ननिीक्षक 
मशिप्पा िोिटी यांिा सिािेश आहे.  
 

तयामशिाय िाज्यातील ३९ पोलीस अचिकाऱ्यांना पोलीस पदक देऊन सनिान किण्यात येणाि 
आहे. 
 

 

 

भाितीय िंशाि ेअक्जत पै अिेरिकेिे सिंाि आयोर्प्रिखु 

अिेरिकेिे निननयुक्त अध्यक्ष डोनाल्ड रम्प यांनी संघीय संिाि आयोर्ाच्या अध्यक्षपदी भाितीय 
िंशाच्या अक्जत ििदिाज पै यांिी ननिड केली आहे. रम्प यांच्या प्रशासनात सिाविष्ट किण्यात 
आलेले पै हे िौथे भाितीय िंशािे अचिकािी आहेत. 
 

अक्जत पै संघीय संिाि आयोर्ािे ३४ िे अध्यक्ष आहेत. नव्या प्रशासनात, नव्या सहकायागसोबत 
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आणण कााँगे्रस सदस्यांसोबत काि किताना अिेरिकी नार्रिकांपयतं आिुननक तंत्रज्ञान 
पोहोिविण्यािे आव्हान असल्यािेही तयांनी यािेळी स्पष्ट केले. 
 

संघीय संिाि आयोर् ही अिेरिकी सिकािच्या ननयंत्रणाखालील स्ितंत्र संस्था आहे. या संस्थेकड े
िेडडओ, टी.व्ही, उपग्रह आणण केबल यासंबंिी पूणग अचिकाि आहेत. 
 

 

 

टीपीपी किािातून अिेरिकेिी िाघाि 

रानस पॅमसफिक भार्ीदािी (टीपीपी) व्यापाि किािातून अिेरिकेने िाघाि घेतली आहे. अध्यक्ष 
डोनाल्ड रम्प यांनी याबाबत कायगकािी आदेशािि स्िाक्षिी केली असून बािा देशांच्या या व्यापाि 
किािातील िाटाघाटीतून िाघाि घेतली आहे.  
 

िाजी अध्यक्ष बिाक ओबािा यांनी या किािात पुढाकािािी भूमिका घेतली होती. रम्प अध्यक्ष 
झाल्यानंति या किािातून िाघाि घेण्यािे सूतोिाि किण्यात आले होते. 
 

रम्प यांनी सांचर्तले की,  हा किाि अिेरिकी कािर्ािांना िायद्यािा नव्हता, तसेि उतपादन 
के्षत्रासही िटका बसला असता. िुक्त व्यापाि किाि हे अिेरिकेसाठी िाि िायद्यािे नाहीत 
तयाऐिजी आम्ही बिािातिक व्यापाि िोिणे िाबिणाि आहोत.  
 

टीपीपीिि िाजी अध्यक्ष बिाक ओबािा यांच्या काळात िाटाघाटी झाल्या पण कााँगे्रसने तयाला 
िंजिुी हदली नव्हती, तयािुळे या किािातून िाघाि घेतल्यानंति अिेरिकेच्या आचथगक िोिणात 
िाि िोठा ििक पडले असे नाही. 
 

ऑस्रेमलया, ब्रुनेई, कॅनडा, चिली, जपान, िलेमशया, िेक्क्सको, नयूझीलंड, पेरू, मसरं्ापूि यांनी या 
किािािि स्िाक्षऱ्या केल्या होतया. हे देश जार्नतक अथगव्यिस्थेत ४० टक्के प्रनतननचिति 
कितात.  
 

रानस पॅमसफिक पाटगनिमशप किािातून अिेरिकेने बाहेि पडण्यािा ननणगय रे्तल्यानंति िीनला 
सहभार्ी करून घेण्यािे संकेत ऑस्रेमलयाने हदले आहेत.  
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िॉरिशसि ेनिे पंतप्रिान प्रिीण्द जर्ननाथ 

भाितीय िंशािे अननरुद्ि जर्ननाथ यांनी िॉरिशसच्या पंतप्रिानपदािा २३ जानेिािी िोजी 
िाजीनािा हदला आणण पंतप्रिानपदािी सूत्र ेतयांिे पुत्र प्रिीण्द जर्ननाथ यांच्याकड ेसोपविली.  
 

अननरुद्ि जर्ननाथ (िय ८६) यांनी आपल्या िाजीनाम्यािे पत्र िाष्रपतींना सादि केले. नतथे 
िाष्रपतीपद हे शोभेिे असते. िात्र िाजीनािा तयांच्याकडिे द्यािा लार्तो.  
 

तयांच्या िाजीनाम्यानंति प्रिीण्द जर्ननाथ यांच्या पतंप्रिान म्हणून ननयुक्तीिे पत्र िाष्रपती 
अिीनाह फििदोस र्ुिीब-हकीि यांनी लरे्िि जािी केले.  
 

निीन िक्ताला िाि देण्यासाठी आपण हा ननणगय घेत असल्यािे िािळतया पंतप्रिानांनी जाहीि 
केले. तयांिे पुत्र प्रिीण्द (िय ५५) हे सध्या तेथील अथगिंत्री होते. 
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